
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL CATLLAR

OFERTA  EDUCATIVA -  Curs 2021-2022

ANY  NAIXEMENT PROGRAMA ASSIGNATURES DESCRIPCIÓ

2017
(4 anys fets el 2021) SENSIBILITZACIÓ

Sensibilització 4 anys
(45min/set.)

✔ Desenvolupament musical a través del moviment, l'audició, la cançó, jocs rítmics...

✔ Tot a través de la sensació i l’experimentació sonora.

2016
(5 anys fets el 2021)

Sensibilització 5 anys
(45min/set.)

✔ Es continua i es complementa el treball iniciat a Sensibilització 4 i s'introdueix la pràctica vocal en grup

mitjançant la coral infantil.

2015
(6 anys fets el 2021)

INICIACIÓ

Iniciació musical 6 (1h/set.)
Coral Infantil
Roda d’instruments

✔ Iniciació al llenguatge musical, s’incorporen elements com la grafia i la lectoescriptura.

✔ Presentació general dels instruments. S’organitzen sessions per a conèixer i provar els instruments que

s’ofereixen a l’escola. Aquest curs, a partir del febrer, s’organitzaran sessions quinzenals de 30’ per a conèixer
cadascun dels instruments.

2014
(7 anys fets el 2021)

Iniciació musical 7 (1h/set.)
Coral Infantil
Instrument (30 min/set.)

✔ Es continua i es complementa el treball fet, anteriorment, a Iniciació musical 6.

✔ L'alumne comença amb la pràctica d'un instrument.

2013 - 2007
(a partir de 8 anys)

PREPARATORI

Llenguatge musical
Coral Infantil
Instrument (30 o 45 min/set)
optativa:
Conjunts Instrumentals ,
grup de guitarres o música
de cambra. (45min o 1h/set.)

✔ Curs de preparació i iniciació al llenguatge musical.

✔ Dirigit als alumnes que entren nous a l'escola i no han fet mai música, i tenen l'edat de cursar el programa

de nivell elemental.

✔ L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar aïlladament de les altres dues assignatures requerides.

✔ L'assignatura optativa de conjunts instrumentals o grup de guitarres anirà en funció del nivell instrumental

de l'alumne i del criteri del professorat.



2013 - 2007
(a partir de 8 anys)

NIVELL
ELEMENTAL

Llenguatge musical
Coral Infantil
Instrument (30 o 45 min/set)

optativa:
Conjunts Instrumentals ,
grup de guitarres o música
de cambra (45min o 1h/set.)
Informàtica musical

✔ Treball de les competències musicals bàsiques a través de les assignatures troncals: Llenguatge musical,

cant coral i Instrument.

✔ Pels alumnes de nova entrada es requereix una petita prova de nivell.

✔ El Nivell Elemental està organitzat internament amb diferents nivells d'aprenentatge: Bàsic 1, Bàsic 2,

Bàsic3 i Bàsic4.

✔ Les assignatures optatives es podran cursar, sempre i quan, tenint en compte el nivell instrumental de

l'alumne i del criteri del professorat.

✔ L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar aïlladament de les altres dues assignatures obligatòries.

(llenguatge musical i una agrupació, ja sigui coral o bé conjunt instrumental)

✔ L’assignatura d’informàtica musical va dirigida als alumnes a partir del B3, més grans i adults

2006-2004
(a partir de 15 anys)

MÚSICA
PER A JOVES

Instrument (45min/set)
Conjunts Instrumentals ,
grup de guitarres o música
de cambra(45min o 1h/set.)

optatives:
Llenguatge musical
Informàtica musical

✔ Dirigit a alumnes a partir de 15 anys on la pràctica instrumental, tant individual com de grup, són la base

del programa. A l'assignatura de conjunts Instrumentals es treballaran de manera aplicada continguts específics de
llenguatge musical.

✔ L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar aïlladament de l'assignatura de Conjunts Instrumentals o

llenguatge musical.

2003 i anteriors
(+18 anys)

MÚSICA
PER A ADULTS

optatives:
Llenguatge Musical  (1h/set.)
Instrument (30 o 45 min/set)
Conjunts Instrumentals
(1h/set.)
Grup de guitarres (45min)
Música de cambra (45min)
Informàtica musical

✔ Línia d'aprenentatge musical pensada pels més grans de l'escola. Les assignatures que s'ofereixen poden

cursar-se aïlladament, tot i que es recomana fer-les totes dues (tant instrument com llenguatge musical)

✔ En cadascuna es treballaran els continguts propis de la matèria i adaptats al nivell personal dels alumnes.

✔ El conjunt instrumental  anirà en funció del nivell instrumental de l'alumne i del criteri del professorat.

A  l‘assignatura de coral infantil s’hi pot inscriure tothom que ho desitgi sense la necessitat d’haver de cursar les assignatures de llenguatge musical i instrument.

Aquestes són les línies d'aprenentatge generals de l'EMM del Catllar.
Els casos particulars que puguin donar-se es tractaran personalment amb l'alumne/família en qüestió.


